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Efter en något mild vintersäsong närmar sig våren med stormsteg. KFA-kansli och Artär-
redaktionen är i fullfart med att planera och verkställa kommande utställningsprojekt. Nytt nr av 
vår tidskrift Artär utkommer till påsktid, denna ingår liksom medlemskort i medlemsavgiften. 
 
En mindre samlingsvisning har genomförts i Stocksunds bibliotek (Danderyds kommun), den 
avslutades den 20 febr. Nästa samlingsvisning startar den 17 april i gamla Stan Stockholm, galleri 
StockholmKonsthall. 
KFA håller sin ordinarie föreningsstämma den 29 mars i Göteborg. Kallelse har utgått till alla 
medlemmar – även årsberättelse för 2019 har skickats ut. 
 

SOMMARSALONG I MELLERUD 
Under tiden 13 juni – 14 augusti genomför KFA en sommarsalong med medlemmars verk i 
Melleruds utställningshall i anslutning till dess bibliotek. Temat är: Mångfald/Diversity. 
I april skickat ut en inbjudan till medlemmar om detta och kostnaden för deltagande. OBS! 
Bevakningen sköts av kommunens personal, vi håller n vernissage som vanligt. 
 

Samarbete med Göteborgs maritima center om konstutställningar 
KFA Göteborg har inlett ett samarbete med Göteborgs maritima center vid Packhuskajen. I en av 
de gamla fartygen (Jagaren) kommer vi att mellan april – sept. årligen kunna erbjuda 
utställningsmöjligheter för medlemmar. Arbetet med detta pågår och utställnings väggar skall 
monteras i ett av rummen. Mer info om detta kommer på mejlen. 
 
 

Länka Din hemsida på nya: konstnarsalliansen.se 

medlem kan du få länka din hemsida från KFAs,vi lägger in dig under rubriken 
”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet! 
 

 

Uppdrag och upphandlingar olika utlysningar på Konstpool 

Konstpool AB 

Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256 

info@konstpool.se,  Ragna Berlin   ragna@konstpool.se, www.konstpool.se 

070 / 731 5522 

 

Ansökningstider – Konstnärsnämnden 2020 

Digitala ansökningar via Konstnärsnämndens e-tjänst kan göras fram till kl. 24.00 

sista ansökningsdagen. Pappersansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista 
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ansökningsdagen.  

Ansökningsdatum 2020  

Stipendier och bidrag Ansökan öppen Beslut  

 

Assistentstipendium 24 apr - 26 maj 2020 sep 2020 

Internationellt utbyte och resebidrag 4 mar - 2 jun 2020 aug 2020 

Projektbidrag 7 aug - 8 sep 2020 feb 2021 

Internationellt utbyte och resebidrag 3 jun - 15 sep 2020 nov 2020 

Arbetsstipendium 9 okt - 11 nov 2020 apr 2021 

Internationellt utbyte och resebidrag 16 sep - 3 dec 2020 feb 2021 

 
_________________________________________________________________ 
Konstnärsalliansen i samarbete med 
Länsförsäkringar 

Hej! Som medlem i Konstnärsalliansen har du möjlighet att genom 
Länsförsäkringar teckna ett förmånligt grundskydd för dig och din familj. Du 
kan att teckna hela eller delar av erbjudandet. 
Förmånligt erbjudande gruppförsäkring 

Olycksfallsförsäkring - ger dig ersättning om du skulle bli skadad. 

Livförsäkring - ger dina närstående en ordentlig ersättning om du skulle avlida. 

Sjukvårdsförsäkring - ger dig snabb tillgång till specialiserad sjukvård, stöd vid rehabilitering samt 

förebyggande hälsotjänster för att undvika att bli sjuk. 

 

Du får ta del av detta erbjudandet om du är fullt arbetsför. (I vanliga fall krävs en hälsodeklaration). 

 

Är du intresserad av delar av eller hela erbjudandet? Skicka ett mejl till 

info@halsa.se så kontaktar vi dig. OBS! Se bifogad fil/mejl. 

Petra Falk 
specialist gruppliv och hälsa 
Lilla Bommen 8, 404 84 Göteborg 
031-63 80 42 
petra.falk@lansforsakringar.se 
www.lansforsakringar.se 
 

 

Rabatt på konsttransporter i norden fr MTAB 

 Erbjuder KFA medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. Medlemmarna uppger 
bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.  
Kontakt till oss, är antingen via e-post till exhibitionlogistics@mtab.se, eller 
+46 8 546 00 100 
På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på andra språk och för Danmark och Norge om det 
skulle vara aktuellt.  
 

 

Beställ Handboken för bild- och formkonstnärer från KFA-kansli. I 
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denna hittar du rådgivning info om moms, skatter, deklaration, 
arbetsmarknad, arvoden, fonder, stiftelser, upphandlingsregler, 
upphovsrättsfrågor, kommissionsförsäljning, företagsformer m m. 
Boken får du via mejl, om du vill ha den i tryckt ex tillkommer en avgift på 115 
kr. 
 

Folksam företagsförsäkring  

Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, 
rättsskyddsförsäkring, objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, krisförsäkring och överfallsförsäkring. 
Kontakta Ulrika Winberg tel. 0708-31 68 83 ange försäkringsnummer: 349228, småföretagsförsäkring, 
Tony Roos Konstnärsalliansen Kostnad per år: 2400 kr/år (avdragsgill). 
 

Deklarationshandledning – erhålles via mejl  
KFA-kansli skickar årligen ut en uppdaterad deklarationshandledning till medlemmar, mycket info kan 
även hämtas på: www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden  
 
 

Nature for future  
En utställning om natur, miljö och hållbarhet. Klimatfrågan är 
mycket aktuell och utställningen betonar vikten av hållbarhet för att 
vår natur och framtid ska finnas till även för våra efterlevande. 
 
Vi söker konstnärer som är verksamma i Sverige. 
 
Utställningen hänger i anrika Knäppingsborg (Norrköping) från 3 
juli till 19 sept. 2019. Verken överlämnas till oss 28 eller 29 juni. 
Ingen kostnad för deltagande i utställningen, men 
provisionskostnad om 50% på sålda verk.  
 
Ansökan oss tillhanda senast 7/5. Ansökan ska innehålla högst 4 
bilder samt en skriftlig koppling till temat.  
Ansökan skickas till hello@saloartwellbeing.se. Ansökningskostnad 
200 kr, betalas till PG 959812-9. 
 
Vänligen  
Jaana Salo (KFA-medlem) 
 

 
 

 

 

 

 

  

Amsterdam, 5-6-7 February 2021 
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Vistelsestipendium 

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt 

Sahlströmsgårdens Vänner har tillsammans instiftat ett vistelsestipendium. 

Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland, med fri mat och logi på Sahlströmsgården. 

SKAPANDE VISTELSE I VÄRMLAND 

Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland (tid efter överenskommelse), med fri mat 

 

  
 
 

  

The EuropArtFair is a contemporary art fair especially for artists and galleries throughout Europe, with a 

strict ballotage. We take full care of promotion, marketing, advertising, giving all participants the 

recognition that they deserve. The last edition counted 19 different nationalities. 

 

What is special about the EuropArtFair? 

- top A-location in the heart of Amsterdam 

- monumental venue which contrasts beautifully with contemporary art 

- some 100 balloted exhibitors from all over Europe and the rest of the world 

- use of the outside wall(s) plus spot(s) is included when available 

- profitable and designated stands for young artists < 35 years 

- stands of 3x3 m with extra lights especially for sculptors  

- EuropArtAward with a value of €2000,- 

- VIP datenight with art lovers and collectors 

- free high quality printed catalogue featuring all exhibitors published 

- 0% commission charged on sales.  
  

 

  

 

  

 
 

  

 

 

We proudly announce the new edition of the EuropArtFair at the 5th, 6th and 7th of February 2021. 

Again the beautiful and industrial Gashouder at the Westergas in Amsterdam will be the host of this 

contemporary art fair. Click on the images below to see our aftermovie! 
  

 

  

Follow us  
 

   
 

  
 
 

  
 
 

  

Our post address is 

Oeverkruid 13, 4941 VV Raamsdonksveer 

Our mailing address is 

info@europartfair.com 
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och logi på Sahlströmsgården. Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande. Möjlighet finns att efter 

vistelsen ha egen utställning i gårdens galleri. Stipendiaten förväntas lämna ett alster till gårdens 

samlingar. För ytterligare upplysningar - kontakta Bengt Sahlström tel 070 - 850 21 36. 

I din ansökan 

• berättar du något om dig själv  

• bifogar du några foton på dina alster  

• uppger du namn och telefonnummer till någon referensperson  

Ansökan (märkt stipendium) skickas i brevform senast 1 april till Sahlströmsgården Utterbyn 

20, 685 92 Torsby. 

Välkommen med Din ansökan! 

  

Härke KC konstnärsstipendium - ansökan 

Förutsättningar 

Här kan du som är konstnärligt yrkesverksam söka Härke konstcentrums konstnärsstipendium. 

Härke konstcentrum delar varje år ut ett konstnärsstipendium. Stipendiet består av 30 000 kronor 

och en månads fri vistelse på Härke konstcentrum på Frösön samt utställningstid på Ahlbergshallen, 

en mycket vacker utställningslokal i centrala Östersund. Stipendiaten disponerar gästbostaden och 

Östersunds kollektiva grafikverkstad kan användas som arbetslokal. Utställningen ska genomföras 

inom två år från stipendieåret räknat. Vid denna utställning utgår utställningsersättning. Stipendiet 

kan sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta utanför Jämtlands län. Syftet är att främja utbytet 

med konstnärer från andra delar av Sverige och övriga världen. 

Stipendiekommittén består av tre konstnärer. Vi hanterar inte sent inkomna ansökningar. Svar 

meddelas per e-post under maj månad. Sista ansökningsdatum är 31 mars 2020. 

Information: harkekonstcentrum.se 

Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen stöder Härke konstcentrums 

konstnärsstipendium. 

Uppgifter att ha till hands 

Du behöver följande uppgifter för att kunna söka stipendiet: 

• Dina kontaktuppgifter  

• Motivering till varför du söker stipendiet (ca 1 A4) 

• CV 

• 5-10 foton att bifoga eller länkar till videofiler (Totalt max 15 MB)  

Vad händer när du har skickat in ansökan 

När du slutför den digitala ansökan här får du ett svar med ett ärendenummer. Stipendiekommittén 

utser stipendiat under april. Stipendiaten meddelas per telefon och brev. Tid för stipendieutdelning 

och vistelse bestäms efter önskemål från stipendiaten. Övriga sökanden får besked per e-post under 

maj. 

Svar på ansökningar om utställningstid på Ahlbergshallen lämnas också per e-post under maj. 



  

 

Trevlig vår hälsar 
 
Styrelse med kansli i Göteborg 


